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Foi solicitado que o parâmetro “Gera Pedido de Encomenda” habilite na tela de pedido de venda somente a coluna
“Encomenda”. As colunas Item, Data de Entrega e Endereço de Entrega devem ser configuradas separadamente para
serem disponibilizadas na tela do pedido de venda.

Processo: Pedido de Venda
Nome do Processo: Entrada de Pedidos com múltiplos endereços de
entrega com NF-e Diferente

Motivação
Recurso desenvolvido para quando um único comprador realiza uma compra que terá a entrega em
endereços diferentes. Muito utilizado em compra de flores on line, onde serão presenteando mulheres
diferentes. Desse modo será impressa a NF-e para o comprador e a NF-e para cada presenteado.

Acesso


Vendas/Pedidos de Venda

Parâmetros
Não foram desenvolvidos novos parâmetros para esse processo. Utilizaremos os parâmetros já
existentes e serão descritos apenas para que o processo possa ser utilizado na customização.
1. Acessa Presente
Praticamente todos os pedidos serão considerados presente, pois o consumidor compra produtos para
presentear um terceiro. Por isto este parâmetro precisa estar já marcado.

2. Gerar Encomenda

Ligar os flags:
Na guia Faturamento do pedido - Local de Entrega por Produto e Gera Pedido de Encomenda

Na guia Acessos - Múltiplas Datas de Entrega
Na guia Logística - Usa Campo Item
3. Data de Entrega por Item Não Utiliza Grupo PV
Este recurso já possui no sistema, quando utilizado agrupa os pedidos GRUPO_PV do banco de dados. Nesta
customização este conceito não é utilizado, pois devem ser gerados pedidos separados. O campo data de entrega
deve ser utilizado para criação do pedido de encomenda.
4. Assistência de Preenchimento
Tem como finalidade de ser um assistente de preenchimento de produtos para diversas datas de entrega e
endereços de entrega. Os produtos digitados nesta tela serão automaticamente marcados como ‘ENCOMENDA’.
Para habilitar essa nova tela habilitada, clicar na ‘seta’ no campo ‘Código’.

Esta tela somente é habilita quando a configuração de gerar encomenda está ligada.

4.1. Assistente para Registro de Produtos no Pedido de Venda por Endereços
Cadastro somente endereços de entrega, nos casos em que um único pedido terá vários endereços de
entrega.

 Consulta Cep: Recurso faz com que o programa preencha automaticamente alguns campos
 Cep:
 Contato: Carregará o contato a frente do endereço na grid de produtos
 Bairro:
 Estado:
 Cidade:
 Número:
 Ddd:
 Fone:

 Mensagem:
 Data Entrega: Carregará na grid do produto
Por exemplo, no dias das mães um único comprador realiza um único pedido, mas presenteando diferentes
mulheres. Ou seja, o mesmo produto para três endereços diferentes. Ou ainda para pedidos coorporativos, quando
a empresa precisa cadastrar um pedido de encomenda para cada funcionário da empresa.
Selecionar primeiro o produto (SKU), em seguida quais endereços deve ser entregue o produto informado. Teclar
F11 Selecionar, o programa automaticamente carrega todos os itens para o grid dos pedidos de venda.

O programa permite selecionar produtos diferentes para endereços diferentes. Nesse caso deverá ser
selecionado o produto e seu respectivo endereço e teclar “F11 Selecionar” para carregar o produto no grid. Repetir o
mesmo processo até que todos os produtos e endereços sejam informados.
5.1. Importar Planilha de Endereços
Importa todos os endereços da planilha para a tela do assistente.
5. Resumo por Encomenda
Facilita a visualização de pedidos com muitos itens. Os produtos diferentes para o mesmo endereço criam
apenas um pedido de encomenda.

6. Pedido de venda Pré-Pago Gera encomenda na Inclusão do Pedido
Neste caso o programa criar o pedido de encomenda no momento da inclusão do pedido.

7. Gera Adiantamento
Analisa se o tipo de pedido está marcado para Gerar Adiantamento

 Caso esteja marcado, o programa deverá criar o pedido de encomenda no momento da efetivação
do pedido de venda.
 Será criado um pedido de encomenda para cada variação de endereço + data de entrega, pois para o
mesmo endereço o usuário pode cadastrar diversas datas de entrega.

Porém nesse caso, a descrição do tipo de pedido tanto do pedido gerador quanto dos pedidos gerados,
dependerá das seguintes configurações:
 Na inclusão do pedido de venda gerador deverá ser selecionado o tipo de pedido. Por exemplo,
adiantamento

 O pedido gerador irá obedecer a configuração dos parâmetros gerais localizado na aba Faturamento
de Pedidos de Venda.

Observe um exemplo dos pedidos gerados baseado nas configurações acima citadas:

8. Aprovação do Pedido de Encomenda
Ao executar o processo de aprovação de pedido de venda, que pode ser tanto do flag APROVAR da tela de
inclusão do pedido ou do sistema de aprovação, o programa aprovará todos os pedidos de encomenda
automaticamente.

8.1. Bloqueio do Pedido de Encomenda
O programa bloqueia a aprovação de um pedido de encomenda, caso o pedido gerador não esteja aprovado.

Na tela de consulta do pedido de encomenda o campo Aprovado, estará somente leitura.

9. Editar Pedido de Encomenda
O pedido de encomenda só pode ser alterado através do pedido gerador.

A) Vínculo
Na tela de consulta de pedido de venda será exibido normalmente os pedidos de encomenda e o pedido
gerador.

Ou ainda na tela de consulta no pedido de encomenda, no campo “Obs”, terá a informação do número do
pedido gerador.

B) Exclusão
Se um item for excluído do pedido de venda o pedido de encomenda será eliminado do sistema.

10. Resumo do Pedido de Encomenda

Entradas
Gerar o pedido de encomenda baseado nos conceitos acima de acordo com a necessidade da empresa.

Validações e Saídas
1. No cadastro do cliente(comprador), será vinculado todos os endereços selecionados pelo assistente de
preenchimento, como Endereço Entrega.

2. Uma vez vinculado, os endereços carregarão automaticamente no próximo pedido de venda.

3. Mesmo produto para endereços diferentes e datas de entrega diferentes

